
 
 
 
 

 
 
 
 

                      RENOBLACHA 

Właściwości i zastosowanie  

 

Renoblacha to produkt do renowacji pokryć blaszanych na dachach, 

przeznaczony do bezpośredniego nakładania na blachę. Produkt ten nadaje się 

także do nakładania na płoty z siatki stalowej (ocynkowanej). Możliwe jest 

również użycie tego materiału do regeneracji bitumicznych pokryć dachowych, 

ale tylko wykonanych z papy z posypką mineralną lub z gontów bitumicznych. 

Wysoka przyczepność do podłoża, na jakie zostaje nałożona Renoblacha oraz 

odporność na spływanie z pochylonych powierzchni powoduje, że można go 

nakładać na powierzchnie skośne i pionowe. Wyschnięta powłoka jest 

wodoszczelna, dobrze kryjąca i jest odporna na działanie agresywnych 

czynników atmosferycznych oraz na szkodliwe działanie promieniowania 

ultrafioletowego. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże, na które ma zostać położony produkt Renoblacha musi być suche, czyste, 

wolne od pyłu, olejów i  zatłuszczeń, nie zespolonych mocno z podłożem pokryć 

lakierniczych. Podłoże musi być dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, wolne od 

rdzy. W celu oczyszczenia podłoża zalecamy wykorzystanie agregatu do czyszczenia 

wodą pod wysokim ciśnieniem. Na podłożach bitumicznych nie ma konieczności 

stosowania środków gruntujących – wystarczy dokładnie oczyścić podłoże. 

Wszystkie nierówności, większe pory i rysy muszą być zamknięte odpowiednią 

szpachlą taką jak np. Kit dekarski Ultrament. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 

czyli po ok 12 godzinach zalecane jest nałożenie warstwy drugiej. Po upływie 24 

godzin materiał jest w pełni wyschnięty i odporny na niekorzystne warunki 

atmosferyczne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Obróbka 

 

Preparat Renoblacha jest gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania i 

dokładnym wymieszaniu zawartości. Nie wolno go rozcieńczać. Materiał nakładamy 

na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki służącej do malowania dachów. W 

przypadku nakładania urządzeniem natryskowym należy pamiętać, że takie 

nakładanie jest bardzo ekonomiczne ponieważ pozwala przyspieszyć postęp prac. 

Produkt nanosimy na podłoże optymalnie w dwóch przejściach roboczych. Po 

wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po ok 12 godzinach zalecane jest nałożenie 

warstwy drugiej. Po upływie 24 godzin materiał jest w pełni wyschnięty i odporny na 

niekorzystne warunku atmosferyczne. Nie należy nakładać więcej warstw niż trzy. 

Także przy pracy urządzeniem natryskowym pomiędzy nakładaniem poszczególnych 

warstw należy zachować odstęp czasowy około 12 godzin. 

 

Wskazówki  

 

Nie stosować przy temperaturze podłoża i powietrza niższej niż +5 °C. Wszystkie 

wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej 

wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces 

schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Chronić przed 

wilgocią aż do kompletnego wyschnięcia. Preparat Renoblacha nie zawiera 

rozpuszczalników organicznych. Podczas pracy nie należy używać otwartego ognia, 

spożywać pokarmów, pić napojów oraz palić tytoniu. Przechowywać poza zasięgiem 

dzieci. Przestrzegać zasad BHP. Nie nakładać przy silnym i bezpośrednim 

nasłonecznieniu 



 
 
 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa wodna emulsja bitumiczna 

Kolor brązowo-czarny, po wyschnięciu czarny 

Konsystencja płynna 

Czas schnięcia od 12 do 24 godzin  

Temperatura obróbki 

 

podłoża i powietrza od +5°C do + 30°C 

 

Zużycie ok. 250-300/m² , zależnie od podłoża 

Narzędzia  pędzel, szczotka, natryskowo 

Czyszczenie  w stanie świeżym- woda 

po związaniu- benzyna lakowa 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w 

miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty 

produkcji. 

Opakowanie 5 l. wiaderko z tworzywa sztucznego 

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


